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Niedziela Męki Pańskiej

W naszym życiu może być wiele takich
grobów – trudne relacje, sytuacje w pracy, choroby, ale Chrystus zachęca nas do
zmierzenia się z tymi doświadczeniami, żebyśmy mogli zobaczyć, że Jego śmierć stała
się dla nas źródłem życia, które nas ocala.

A zasłona przybytku rozdarła się na
dwoje, z góry na dół. Mk 14,1 - 15,47

Bóg nie chce nas od siebie odrzucić. Jego
odpowiedzią na naszą niewierność jest
wierność aż do końca, do wydania siebie
samego w nasze ręce, ręce grzeszników. Ta
miłość pokonuje wszelkie bariery. Przez
nią On staje się Bogiem z nami i buduje
w nas prawdziwą świątynię napełniając
nas Duchem Świętym. Zasłony świętości
Boga, dawniej niedostępnej dla nas, już nie
ma. Pozostaje pytanie: czy ja wezmę swój
krzyż i pójdę drogą miłości, żeby spotkać
Tego, który z miłości połączył w sobie niebo z ziemią?

8 kwietnia
Niedziela Miłosierdzia Bożego

A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój
wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak
i Ja was posyłam». J 20, 19−31

Bóg nie stawia przed nami zadań niewykonalnych, albo trudności, które przerastają
nasze siły. Tak jak Ojciec przeprowadził Jezusa przez śmierć do zwycięstwa, tak Chrystus chce przeprowadzić nas. Pan posyła nas,
żebyśmy nieśli dobrą nowinę o zmartwychwstaniu, czasem przez rzeczy wielkie, przez
krzyże naszego życia, a czasem przez drobne – dobre słowo dla tego, którego trudno
nam znieść, przebaczenie, troskę lub czułość.
Trwanie w byciu posłanym bywa trudne, ale
perspektywą wydania swojego życia za drugiego w Chrystusie jest zmartwychwstanie.

1 kwietnia
Uroczystość Zmartwychwstania
Pańskiego

Wtedy wszedł do wnętrza także i ów
drugi uczeń, który przybył pierwszy
do grobu. Ujrzał i uwierzył. J 20, 1−9

Czasem to, co na pierwszy rzut oka wydaje
się siedliskiem śmierci, może być naprawdę
źródłem życia. Bóg zachęca nas do zmierzenia się z rzeczywistością naszych grobów, miejsc i momentów bez, albo wbrew
nadziei. Gdyby uczniowie nie zmierzyli się
z tym lękiem i nie weszli do grobu Jezusa,
nie ujrzeliby, że śmierć została pokonana.

9 kwietnia
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Na to rzekła Maryja: «Oto Ja
służebnica Pańska, niech Mi się
stanie według twego słowa!» Wtedy
odszedł od Niej anioł. Łk 1, 26−38

Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał,
próżna byłaby nasza wiara…
Ale Chrystus zmartwychwstał!
Prawdziwie zmartwychwstał i żyje!
Alleluja! Alleluja! Alleluja!
Niech ta pewność wiary przenika całe nasze życie
i nadaje mu sens i kierunek.
Nasze serca niech wypełnia radość
i wdzięczność Bogu za wielkie dzieło odkupienia.
Umocnieni w tej fundamentalnej wierze
dzielmy się nią z innymi.
Błogosławionej Paschy Pana
życzy Redakcja „Zwiastuna”

Wola Boża to coś, z czym nie zawsze łatwo
się pogodzić. Na scenę zwiastowania można
oczywiście patrzeć „obrazkowo” – Maryja
klęczy na klęczniku, z różańcem w dłoni, wie,
co Ją spotka, nie boi się, nie ma wątpliwości,
ale prawda jest taka, że cały obraz świata,
wszystkie plany i marzenia wywróciły się Jej
kompletnie w jednym momencie. Kluczowa
jest Jej odpowiedź – zaufanie, mimo że nie
wie dokąd Ją to doprowadzi, że jest świadoma możliwych konsekwencji, a wreszcie
mimo tego, że zaistniała sytuacja całkiem Ją
przerasta. Warto uczyć się w szkole Maryi,
bo świętość wypływa z zaufania.
15 kwietnia
III Niedziela wielkanocna

„... w imię Jego głoszone będzie
nawrócenie i odpuszczenie grzechów
wszystkim narodom, począwszy
od Jerozolimy. Wy jesteście
świadkami tego. Łk 24, 35−48

Dość łatwo wpadamy w pychę z tego powodu, że otrzymaliśmy wiarę, że jesteśmy
w Kościele, albo dlatego, że żyjemy w większej wolności niż inni, ale na szczęście to
słowo działa trzeźwiąco. To Chrystus umarł
za nas i pojednał wszystko w sobie, a my
w tym wszystkim jesteśmy grzesznikami,
którym przebaczono – świadkami miłości
Boga, miłości krzyża, która wydaje siebie
do końca. W takim razie być chrześcijaninem oznacza nieść miłość Boga temu, kto
najbardziej jej potrzebuje, tak jak Chrystus przyniósł ją nam na drzewie krzyża.
22 kwietnia
IV Niedziela wielkanocna

Ja jestem dobrym pasterzem.
Dobry pasterz daje życie
swoje za owce. J 10, 11−18

Chyba każdy ma tendencję do postrzegania
Boga jako kogoś dalekiego, czasem obcego,
który wykonuje swoje wyroki, a nas traktuje jak marionetki. Prawda jest jednak inna
– On przede wszystkim chce pozostawać
w relacji do nas. Jezus jest Dobrym Pasterzem, który wydał sam siebie w nasze ręce
i oddał za nas życie. To otwiera oczy na nową perspektywę – Bóg jest przede wszystkim tym, który nas całkowicie kocha. On
niczego nam nie odbiera, przeciwnie, daje
nam najcenniejszy skarb – siebie samego,
aż do końca.

Autorem komentarzy
do Ewangelii jest
Jan Szczęch
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Pogrubionym drukiem
Drodzy Parafianie i Sympatycy
naszego kościoła na Poczekajce!

Wielki Post szybkimi krokami zbliża się ku
końcowi. Dzisiaj Niedziela Palmowa, która
wprowadza nas już w tajemnicę Paschy Jezusa Chrystusa. Czas Wielkiego Postu uświadomił
nam nasz własny grzech i potrzebę przemiany
życia. Dużą pomocą w tym były Misje Ewangelizacyjne „Źródło”. Szkoda, że tak mało wiernych z nich skorzystało.
Obecność kopii Krzyża Trybunalskiego z relikwiami drzewa Krzyża
zgromadziła nas na adoracji i pozwoliła doświadczyć wielkiej miłości
Boga. Bogu niech będą dzięki za ten czas nawiedzenia.
Po prawie rocznym przygotowaniu 98 kandydatów przyjęło sakrament bierzmowania przez posługę ks. biskupa Józefa Wróbla.
Mam nadzieję, że młodzież, która została umocniona darami Ducha
Świętego, da czytelne świadectwo swej wiary, a wsparta przykładem
rodziców, będzie aktywnie uczestniczyła w życiu Kościoła i parafii.
Triduum Paschalne, które rozpoczyna się w Wielki Czwartek, wprowadza nas już w obchód świąt. W ten dzień dziękujemy Jezusowi za
dar Jego obecności w Eucharystii i za dar kapłaństwa. Wielki Piątek
to czas żałoby. Nie sprawuje się wtedy Mszy świętej, a w kościołach
odprawia się nabożeństwo, którego jedną z głównych części jest słuchanie opisu Męki Pańskiej według św. Jana. To także czas nocnej
adoracji przy grobie Jezusa. Wigilia Paschalna, która rozpoczyna się
po zapadnięciu zmroku w Wielką Sobotę, wprowadza nas w obchód
uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Liturgia, oparta na słuchaniu historii zbawienia, prowadzi do odnowienia przyrzeczeń
chrzcielnych i uroczystego ALLELUJA ogłaszającego, że Chrystus
ZMARTWYCHWSTAŁ. Procesja rezurekcyjna, wczesnym rankiem,
jest manifestacją wobec świata wiary w Zmartwychwstanie Jezusa.
Kościół na całą oktawę przenosi radość z tego wydarzenia. Niedziela kończąca oktawę jest wielkim tryumfem Bożego Miłosierdzia. Za-

chęcam, aby ten czas paschalny przeżyć z Jezusem. Tak zaplanujmy
nasze przygotowanie do świąt, aby uczestniczyć w liturgii Triduum
Paschalnego i adoracji w ciemnicy i przy grobie Jezusa.
W ostatnim czasie udało się zakończyć konieczny remont wymiany
starej izolacji na stropie kościoła. W kościele odczuwalna jest różnica temperatury i zarazem powinny się zakończyć przeciekania
wody z sufitu. Dziękuję tym, którzy wsparli materialnie to dzieło,
i liczę na dalszą hojność, gdyż brakuje nam jeszcze ponad 40 tys. zł.
W ubiegłym tygodniu wymieniono 6 hydrantów pożarowych i dorobiono jeszcze jeden brakujący przy kawiarence. Rozpoczęliśmy
w ten sposób realizację projektu dostosowującego obiekt kościoła
do nowych przepisów przeciwpożarowych.
6 kwietnia mija piąta rocznica śmierci naszego współbrata br.
Kaliksta Kłoczko. W pamięci parafian i naszej wspólnoty zapisał
się on jako człowiek, który budował nas świętością życia i pięknem
stolarskiego rzemiosła, które z takim pietyzmem przez cały czas
wykonywał. Gdzie nie spojrzeć w kościele, wszędzie widać owoce
pracy br. Kaliksta. W sam dzień rocznicy, w piątek 6 kwietnia, zostanie odprawiona uroczysta Msza za brata Kaliksta. Wtedy też zostanie odsłonięta i poświęcona pamiątkowa tablica poświęcona jego
osobie w kruchcie głównych drzwi kościoła. Wielu z nas modli się
za wstawiennictwem br. Kaliksta i otrzymuje łaski. Zachęcamy do
pisemnych świadectw na temat życia naszego współbrata, a może
i otrzymanych łask za jego przyczyną. Świadectwa można składać
pisemnie w kancelarii lub przysyłać mailem na adres parafialny.
Drodzy Parafianie i Sympatycy naszego kościoła, życzę sobie i Wam,
aby ten święty czas przybliżył nas do Chrystusa i Jego miłości, i dał nam
nadzieję w walce z własną słabością. A radosne Święta niech przyniosą
nam Chrystusowy pokój i odwagę w głoszeniu prawdy o Bożej miłości
i miłosierdziu. Niech bliskość Jezusa umocni nasze więzy rodzinne
i społeczne, abyśmy byli gorliwymi świadkami Zmartwychwstałego.
Alleluja! Pan Zmartwychwstał!
o. Waldemar Grubka, proboszcz

PORZĄDEK TRIDUUM PASCHALNEGO 2018
Wielki Czwartek

(pamiątka ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa)

8.00−12.00 i 14.00−17.00 – spowiedź
17.30 – różaniec za kapłanów
18.00 – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej
21.00−23.00 – adoracja w Ciemnicy prowadzona przez młodzież

Wielki Piątek

(pamiątka śmierci Pana Jezusa, w tym dniu obowiązuje post ścisły)

7.00 – jutrznia i godzina czytań – czyli liturgiczna modlitwa poranna
8.00−17.00 – spowiedź.
9.00 – Droga krzyżowa w kościele, adoracja indywidualna
17.30 – Nowenna do Miłosierdzia Bożego – dzień pierwszy
18.00 – Liturgia Wielkiego Piątku
21.00−7.00 – a
 doracja przy Bożym Grobie w następującym
porządku:
21.00−23.00 – o
 siedle Sienkiewicza (prowadzi Odnowa w Duchu
Świętym, Młodzież Oazowa i ZHR)
23.00−1.00 – ul. Irydiona i Leonarda (prowadzi Neokatechumenat)
01.00−3.00 – osiedle Błonie (prowadzi Domowy Kościół)
03.00−5.00 – osiedle Konstantynów (prowadzi FZŚ i MF)
05.00−7.00 – u
 l. Krasińskiego, Namysłowskiego, Struga, Zana
(prowadzi Grupa Modlitwy Ojca Pio, Żywy Różaniec,
Legion Maryi)
(Ofiary złożone przy okazji adoracji Krzyża zostaną przeznaczone na utrzymanie miejsc uświęconych obecnością Jezusa Chrystusa w Ziemi Świętej)

Wielka Sobota

(w tym dniu zaleca się zachowanie wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych)

7.00 – jutrznia i godzina czytań – czyli liturgiczna modlitwa poranna
8.00−16.00 – spowiedź
8.00−16.00 – ś więcenie pokarmów i czas na adorację Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim
16.00−18.00 – kościół zamknięty (sprzątanie kościoła i przygotowanie do liturgii)

19.30 – Nowenna do Miłosierdzia Bożego – dzień drugi
20.00 – Liturgia Wigilii Paschalnej
(Prosimy przynieść ze sobą świece do odnowienia przyrzeczeń chrztu świętego)

Niedziela Wielkanocna
(pamiątka chwalebnego Zmartwychwstania Chrystusa)

6.00 – Procesja i Msza Święta Rezurekcyjna
(Prosimy grupy działające przy parafii o włączenie się w organizację procesji;
dziewczynki zapraszamy do sypania kwiatów)

Pozostałe Msze św.: 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 16.00 i 18.00.

Poniedziałek Wielkanocny
Porządek Mszy świętych – niedzielny (taca na KUL)
(W czasie świąt nie będzie Mszy św. o godz. 11.30 w starym kościele)
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Misje Ewangelizacyjne

„Źródło” 2018
świadectwa uczestników

Od 22 lutego do 3 marca br. parafianie i sympatycy kościoła na Poczekajce przeżywali szczególny czas łaski Bożej, uczestniczyli bowiem w misjach
ewangelizacyjnych projektu „Źródło”, którego pomysł pojawił się w środowisku ewangelizacyjnym „Przystanek Jezus”, a został rozwinięty z pomocą wspólnot o formacji kerygmatycznej, mających w swoim charyzmacie
działalność ewangelizacyjną.

Ks. Karol Jędrusiak z grupą świeckich ewangelizatorów przeprowadził czterodniowe rekolekcje kerygmatyczne (kerygmat – pierwsze przepowiadanie,
jakie pojawiło się w Dziejach Apostolskich; głoszenie podstawowych prawd
Ewangelii) i przekazał wiernym List od Ojca. Najważniejszym momentem rekolekcji było uroczyste powitanie w sobotni wieczór, peregrynującej po archidiecezji lubelskiej, kopii Krzyża Trybunalskiego, w której zostały umieszczone
relikwie Drzewa Krzyża, oraz wybór, specjalnym aktem, Jezusa na jedynego
Pana i Zbawiciela. Przez tydzień odbywała się codzienna adoracja i czuwanie,
zakończone w sobotę 3 marca Eucharystią z przyzywaniem Ducha Świętego
i udzieleniem młodzieży sakramentu bierzmowania. Uczestnicy misji zechcieli
podzielić się z Czytelnikami „Zwiastuna” swoimi świadectwami.

W

raz z mężem uczestniczyliśmy w misjach ewangelizacyjnych „Źródło”
w parafii pw. Niepokalanego Serca
Maryi i św. Franciszka z Asyżu. Wiedzieliśmy, że takie rekolekcje odbywają się we
wszystkich parafiach na terenie naszej diecezji oraz że są one prowadzone przez wytypowane i przygotowane do tego ekipy.
W skład grupy prowadzącej zawsze wchodzi
kapłan i ludzie świeccy. Ponieważ jesteśmy
z mężem w Domowym Kościele, to słyszeliśmy również, że niektórzy członkowie naszej wspólnoty zostali poproszeni o uczest4

nictwo. Na Poczekajce była grupa świeckich
z księdzem Karolem Jędrusiakiem. Był to
niesamowity dla nas rekolekcyjny czas, inaczej poprowadzony niż zwykle. Nie była to
dla nas zupełna nowość, ponieważ uczestnicząc we wspólnocie Domowego Kościoła
spotkaliśmy się z taką formą ewangelizacji. W czasie kazania ksiądz oraz członkowie grupy ewangelizacyjnej mówili przede
wszystkim o tym, jak Chrystus zmienia ich
rzeczywistość oraz jak wpłynęło to na życie ich bliskich. Śpiewaliśmy też pieśni do
Ducha Świętego, a na ścianie wyświetlana

była prezentacja multimedialna związana
z tematyką wielkopostną. Można było na
przygotowanych karteczkach zadać Panu
Bogu pytanie. Słowa wypowiedziane przez
poszczególne osoby z grupy były szczere,
mówione z głębi serca, poparte przykładami
własnej historii z ich życia. Były to osobiste
świadectwa tych ludzi, niekiedy sięgające
do bardzo prywatnych zagadnień. Sprawiało to, że przekaz był bardzo autentyczny,
wzbudzał nasz podziw dla tych osób, że tak
odważnie mówią o swoich własnych sprawach. A jednocześnie z tych słów wypływał
zawsze jasny przekaz, że Bóg nas kocha, że
nie jesteśmy w stanie niczego sami z siebie
dokonać bez Bożej łaski. Uświadomiliśmy
sobie prawdę, że do zbawienia dochodzi
się przez krzyż i nie można go odrzucać.
Podobało nam się również to, że w ekipie
prowadzącej są ludzie tacy sami jak my,
zaangażowani w zwykłe, codzienne sprawy
i jednocześnie tacy, którzy nie wstydzą się
swojej wiary w pracy i z odwagą prezentują swoje poglądy, dając przez to prawdziwe
świadectwo swojej wiary. To bardzo nam
pomogło utwierdzić się w przekonaniu, że
warto samemu dawać takie świadectwo,
że wszędzie można ewangelizować, że komuś innemu możemy tym pomóc nie tylko
poprzez modlitwę, ale przez słowa i czyny.
Do takiej ewangelizacji jesteśmy wszyscy
powołani w parafii, a zwłaszcza we wspólnotach, czy to Domowego Kościoła, czy innych, a przede wszystkim w życiu codziennym w naszych domach i miejscach pracy.
Duch Święty nas do tego uzdalnia. Możemy
powiedzieć, że te rekolekcje dały nam rzeczywiście szansę sięgnięcia do źródła, którym jest Bóg, Jego miłość i słowo, zawarte
w Ewangelii.
Ola i Paweł Nowaczyńscy

M

oim zdaniem tegoroczne rekolekcje
dla młodzieży były dość ciekawe.
Głównie ze względu na to, że było tylu świadków wiary, którzy dzielili się
swoimi przeżyciami i opowiadali o drodze
nawrócenia. W kościele również podobała
mi się adoracja Pana Jezusa. Ksiądz podchodził do kazania w bardzo „życiowy” sposób,
przez co jego słowa odzwierciedlały czasem
brutalność naszego codziennego życia lub
okazywały dezaprobatę dla niektórych zachowań ludzkich. Dzięki temu czuło się, że
ksiądz miewał też ciężkie chwile i nie było
to „sztucznie” pokazane. Ogromnym zaskoczeniem, ale bardzo pozytywnym, było
dla mnie pisanie pytania do Pana Boga, bo
nigdy wcześniej nie zastanawiałam się nad
takim zapytaniem. Myślę, że odczytanie tego
w kościele było dla każdego bardzo intymną
chwilą, z drugiej strony można było posłuchać pytań rówieśników, z których większość
była bardzo dojrzała i osobista; często były pytania o śmierć, miłość czy sens życia.
Kiedy tego tak słuchałam, uświadomiłam

„Źródło” 2018
sobie, jak bardzo młodzież jest zagubiona,
ale często to ukrywa i nie prosi o pomoc.
Mam nadzieję, że te rekolekcje pomogły
komuś odnaleźć odpowiedź lub pokazały
prawidłową drogę.
Gabriela Winiarska, IX LO

J

ak odebrałam głoszone Słowo Boże podczas Misji Ewangelizacyjnych
w mojej parafii pw. Niepokalanego
Serca Maryi i św. Franciszka? Zadaję sobie
pytanie, jak żyć we współczesnym świecie,
aby być szczęśliwym człowiekiem… Przecież
ostatecznie nie jest mi tak bardzo źle: mam
gdzie mieszkać, co jeść, mam najbliższą rodzinę, chociaż bez męża (bo mąż, mając 48
lat, został zabrany przez Pana Boga). Ciągle modliłam się, a najbardziej w trudnych
chwilach mojego życia, prosząc Boga o łaski
dla mojej rodziny i dla mnie. Wielokrotnie
doświadczałam obecności i bliskości Boga. Ale wracając do szczęścia. Ciągle mi
go brakowało, ciągle było mi czegoś brak.
Po wysłuchaniu Słowa Bożego w czasie
misji zrozumiałam, że moja dusza i moje
serce były zimne, na pewno miałam takie
uczucie w głębi serca, ale nie umiałam się
tym dzielić, nie umiałam tego przekazać
ani Panu Bogu, ani innemu człowiekowi.
Zaczęłam rozumieć, że nie tak powinno
wyglądać moje życie. Nie mogę ciągle tylko prosić o coś mojego Ojca Niebieskiego.
Pan Bóg oczekuje również ode mnie czegoś szczególnego, czegoś pięknego, a tym
czymś jest miłość – miłość do Jezusa, do
Boga, do ludzi. I tą Bożą miłością należy
się dzielić, tą miłością należy pokonywać
grzech, przemieniać się. Mam wiele nadziei, że to wpłynie na dalsze moje życie
duchowe. Poznam smak szczęścia i dużo radości, kochając Boga i ludzi miłością bezinteresowną, czułą i piękną. Moje
życie nabrało innego wymiaru, znaczenia
i sensu. Spróbujcie i wy. Może Wam się
uda zrozumieć i przeżyć piękne uczucie,
jakim jest MIŁOŚĆ.
Ewa

D

ziękuję Bogu za czas rekolekcji i dziękuję Kościołowi, biskupom, kapłanom, którzy z ojcowską troską przybliżają nam Pana Boga poprzez nowe formy
przekazu. Szczególnie wymowne były świadectwa ludzi świeckich potwierdzające, że
wiara czyni cuda i Jezus uzdrawia tu i teraz.
Można uzyskać „nowe życie” pełne harmonii, stojąc w prawdzie o sobie i zawierzając
Bogu wszystkie sprawy. Podziw budzi odwaga i postawa świeckich ewangelizatorów,
którzy przekroczyli własne bariery, swoje
„ego”, poświęcili samych siebie na rzecz
wyższego dobra, jakim jest pomoc osobom,
mającym lub mogącym mieć w przyszłości podobne do nich problemy. Jezus żyje
i uzdrawia! Chwała Panu.
Danuta

M

usimy przyznać, że rekolekcje zostały dobrze przygotowane, ładnie
i ciekawie prowadzone. Był piękny
śpiew psalmów i wyraziste czytanie fragmentów Pisma Świętego przez świeckich
członków grupy ewangelizacyjnej. Nasze
uczestnictwo objęło tylko dwa dni rekolekcji: pierwszy i ostatni. Dlaczego, skoro
każdego roku staramy się nie zaniedbywać
nauk rekolekcyjnych? W pewnej mierze spowodowało to nasilenie spraw rodzinnych
akurat w tym czasie, ale też nie było w nas
dążenia do uczestnictwa mimo trudności
z wygospodarowaniem na nie odpowiedniej ilości czasu. Otóż czwartkowa ewangelizacja w pełni do nas nie przemówiła – nie
„wciągnęła nas” i nie zachęciła do zaangażowania. Jesteśmy już ludźmi w dojrzałym
wieku, czytamy prasę katolicką i coraz bardziej potrzebujemy pogłębionego przekazu wiary. Lubimy i staramy się zapamiętać
refleksje z każdej nauki, a do tego jest nam
konieczne skupienie się na słowach kaznodziei. Z miejsca, w którym siedzieliśmy,
nie widzieliśmy działań przed pierwszym
rzędem ławek i rozpraszało nas utrudnione czytanie wyświetlanych tekstów. Nie
było wyraźnie widać obrazu rzutowanego
na ścianę prezbiterium – dopiero później
dowiedzieliśmy się, że był tam Chrystus
podtrzymujący grzesznika, który w jednym
ręku trzyma młot, a w drugim gwoździe,
gotowego Go ukrzyżować kolejnym grzechem. Wydaje nam się, że proponowana
forma rekolekcji jest bardziej odpowiednia
dla młodszych osób, które potrzebują przekazywania prawd i nauk wprost i w sposób
oczywisty. Pierwszy raz spotkaliśmy się
z takim rodzajem ewangelizacji. Do nas
bardziej przemawia tradycyjny sposób prowadzenia rekolekcji, jednak gdybyśmy byli
świadomi, że już nie będzie wielkopostnych,
udział w misjach potraktowalibyśmy jako
nasz religijny obowiązek i musielibyśmy
wygospodarować na nie czas mimo spraw,
spiętrzonych w tamtych dniach.
Anna i Stanisław

N

iech będzie pochwalony Jezus Chrystus! Pokój i dobro! Chcę się podzielić
świadectwem z uczestnictwa i przeżycia misji św., w których centrum był krzyż
św. z relikwiami Drzewa Krzyża. Moje myśli
ułożyły się w plan słów, skojarzeń i zadań.
Źródło: powrót do źródła – prześledzenie
wkroczenia Chrystusa na ziemie polskie.
Zamyślenie się nad historią narodu, dla którego „Bóg, honor i Ojczyzna” były często
największą świętością. Nowa ewangelizacja: zrozumiałam, że polega ona na dawaniu świadectwa życia. Osoby, które stanęły
przed nami, znalazły odwagę, czerpiąc moc
od Jezusa Chrystusa i zaświadczyły, co Bóg
może zrobić z życiem człowieka, jeśli się
szczerze nawróci. Misje rodzinne, rodzina:
te słowa napełniły mnie wielką radością,

gdyż profesję we FZŚ składałam w święto
Świętej Rodziny. W czasie tych niecałych
dwóch tygodni dużo działo się w mojej rodzinie. Była w Godzinie Miłosierdzia śmierć
rodzonego brata, o której dowiedziałam się
kilka minut po jego odejściu. Byłam wtedy
w kościele i podałam jego intencję prowadzącej tuż przed odmawianiem Koronki do
Siedmiu Boleści Matki Bożej. Moja wspólnota
i wszyscy obecni modlili się przed Najświętszym Sakramentem za zmarłego. To wielka
łaska dla mojego brata i dla mnie. W dniu
pogrzebu nastąpiło pojednanie między poróżnionymi członkami rodziny, o co wiele lat
się modliłam i prosiłam kapłana o radę. List
od Ojca: Autor-Bóg pisze moją osobę dużą
literą, zwraca się do mnie osobiście, jestem
z Jego rodziny. Jestem kimś ważnym. Odnosi się do mnie z wielkim szacunkiem. Dla
mnie i dla nas zrównał swego Syna z nami
w człowieczeństwie. Pan Jezus odczuwał je
w ciele na ludzki sposób. Płakał, cierpiał.
Tylko wszystkie Jego przeżycia były zwielokrotnione, bo wszystkie nasze cierpienia i nędze, krzyż każdego człowieka wziął na swój
Krzyż. Oddał życie, aby nas zbawić. Pan Jezus
wszystkich kocha jednakowo – nie ma względu na osobę, każdemu daje szansę i wolny
wybór. Wspólnota: ojciec proboszcz zapraszał do różnych wspólnot, byśmy w mniejszych grupach się poznawali, odkrywali swoje
charyzmaty, uzupełniali się, wspierali, uczyli
wspólnie wielbić Boga i rozważać Jego Słowo
w obecności i przy pomocy kapłana. Warto
otworzyć drzwi serc i szukać swojej drogi
mimo wieku, trudności czy zahamowań. Ja
polecam Franciszkański Zakon Świeckich,
moją wspólnotę, którą nazywam kopalnią
złota dla mnie. Piękna to droga uświęcona
800-letnią tradycją. Msza św. dla chorych:
to przyjęcie sakramentu, uzdrowienie, uwielbienie Pana. Pokuta: oczyszczenie, łaska codziennego nawrócenia, uwielbienie Boga.
Duch Święty: uwielbienie i prośba o Jego
przyjście, zstąpienie na nas – wylanie Jego
darów. Mimo prośby kapłana, żeby prosić
głośno, mało było tak modlących się osób.
Ja starałam się skoncentrować. W końcu
pojawiła się taka myśl-prośba: Żebym była
jak dziecko. I pytanie: Jakie jest dziecko?
Ufne, kochające spontaniczne…
W moim sercu rodzi się podziękowanie
Bogu w Trójcy Jedynemu, a także wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania oraz przeprowadzenia tych pięknych misji.
parafianka, siostra FZŚ
ze wspólnoty „Porcjunkula”
Współpraca:
Anna Guzowska-Boreczek
Zdjęcie: Emil Zięba
Informacje nt. projektu „ Źródło”
znajdują się na stronie internetowej:
www.pj.lublin.pl
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Być sobą – Autor i jego dzieło na Poczekajce
Dnia 6 marca br. w amfiteatrze na Poczekajce odbyło się spotkanie z JE ks. biskupem Antonim
Pacyfikiem Dydyczem OFM Cap, biskupem seniorem diecezji drohiczyńskiej. Dostojny gość tym
razem przybył jako autor zbioru homilii z lat 2015−2017, wydanych na początku bieżącego
roku przez lubelskie wydawnictwo JUT, pod wspólnym tytułem „Być sobą”. Warto dodać, że
część dochodu ze sprzedaży książki zostanie przeznaczona na rzecz duszpasterstwa w krajach
byłego ZSRR w ramach działania Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie Konferencji
Episkopatu Polski, którego Ksiądz Biskup jest przewodniczącym. Gościem honorowym
spotkania był ks. biskup Ryszard Karpiński, biskup senior archidiecezji lubelskiej. Wieczór
autorski na Poczekajce stał się wydarzeniem medialnym – TVP 3 wyemitowało krótkie wywiady
z ks. biskupem Dydyczem i redaktorem książki, którym jest ks. Paweł Rytel-Andrianik.

BISKUP ANTONI DYDYCZ I KS. PAWEŁ RYTEL-ANDRIANIK

Szanownego Autora, osoby zaangażowane w edycję książki oraz
zgromadzonych uczestników powitał prowadzący spotkanie
p. Marcin Walczak, przedstawiciel wydawnictwa JUT, którego
nazwa jest skrótem aktu strzelistego: Jezu, ufam Tobie.
Jako pierwsza zabrała głos p. Magdalena Czarnecka, zajmująca się stroną edytorską dzieła. Zwróciła uwagę na uniwersalne
przesłanie zawartych w książce homilii i problematykę książki,
którą są różne wymiary naszej tożsamości jako ludzi wierzących
– nas, jako Polaków i nas, jako jednostek wobec fundamentalnych zasad. Podkreśliła, że Ksiądz Biskup, bez schlebiania popularnym trendom, porusza tematy trudne, przemilczane, troszcząc
się o poszukiwanie i dotarcie do prawdy – czasami niewygodnej,
o demaskowanie wysublimowanego, zamaskowanego zła. Bardzo
czytelne jest staranie o formację religijną jednostki oraz silnie
obecna refleksja na temat rodziny – fundamentu życia społecznego, a także o naświetlenie zjawisk dziejących się w społeczeństwie. Fenomenem kazań jest przekazywanie w oryginalny sposób treści biblijnych i nieustanne przekonywanie, że Chrystus
jest obok nas. Punktem wyjścia homilii jest Pismo Święte, podejmowane refleksje z niego wypływają i do niego wracają. Drugie
źródło myśli to literatura polska, piękna i wartościowa, odwołująca się do ważnych kwestii. Oczytanie Księdza Biskupa widać
w mistrzowskim operowaniu słowem, w barwnej polszczyźnie
i bogactwie stylu: liryczny, patetyczny, żart, niekiedy uszczypliwość, fragmenty bezkompromisowe. Porównywany do ks. Piotra
Skargi, jak on wyraża wielką miłość do Ojczyzny, którą stawia na
piedestale w połączeniu z treściami religijnymi i życiem społecznym. Pani Magdalena Czarnecka wyraziła wdzięczność Księdzu
Biskupowi za kazania oraz stanie w bezkompromisowej obronie
6

wartości. Podkreśliła, że słowo, które jest
obecne w Być sobą, buduje dobro.
Redaktor książki, ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski, kapłan diecezji drohiczyńskiej, podkreślił najważniejsze wartości
dzieła: prawdę, Polskę, Pismo Święte. Jednym z argumentów są indeksy, w których
znajduje się najwięcej polskich nazwisk
i miejscowości. Oczywiście najważniejszy
jest Jan Paweł II oraz wielcy twórcy kultury, ale też i ci, których autor kazań ocala
od zapomnienia. Ksiądz Biskup żyje Pismem Świętym, broni tych, którzy nie mają głosu – to wynika z jego kapucyńskiego
charyzmatu. Od czasów nowicjatu przygotowuje fiszki z czytanych książek oraz
publikacji i nadal posługuje się maszyną
do pisania. Dostojny Autor pierwszy swój
artykuł napisał o C. K. Norwidzie, więc
podsumowując swoją wypowiedź i dziękując za powstałe dzieło, ksiądz redaktor stwierdził, że Jego
Ekscelencja „nie kłania się okolicznościom, a prawdom nie każe, aby za drzwiami stały”.
Ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz zabierając głos, pozdrowił zebranych, wyraził wdzięczność przedmówcom i braciom
kapucynom z Poczekajki za zorganizowanie spotkania. Nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi stwierdził, że aby dotrzeć
do adresata, aby mu pomóc, trzeba go najpierw poznać, wtedy
można znaleźć do niego „klucz”, dobrać właściwe teksty z Pisma
Świętego, ale również z literatury. Wzorem jest Pan Jezus, który
miał dziesiątki metod trafiania do ludzi. Osobowość człowieka
kształtuje się w odniesieniu do rzeczywistości. Jaźń jest subiektywna, ważne, za kogo się uważamy, jak chcielibyśmy wybierać
– każdy jest „lustrem” dla rozmówcy. Należy podkreślać piękno
naszej kultury, języka, zakochać się w nich. Zdarzało się tak za
czasów dawnej Polski, że ludy i narody tworzące Rzeczpospolitą, stawały się jej obywatelami, przyczyniając się do jej rozwoju
i broniąc w czasach zagrożenia – na co Ksiądz Biskup przytoczył
liczne przykłady. Przypomniał zasługi Piastów i polskich świętych, pochodzących z różnych stron, dla rozwoju kultury i języka, ale skupił się przede wszystkim na dziejach ostatnich 250
lat: tragedii rozbiorów, zrywów narodowych i wolnościowych,
wojen, martyrologii obywateli RP w czasie II wojny światowej.
Ukazał rozdźwięk między patriotyzmem, poświęceniem aż do
utraty życia czy wolności osobistej a kolaboracją, byciem osobą
sprzedajną. Odwołując się do uogólnionych przykładów, wskazał też niektóre postawy niewłaściwe wobec współczesnej Polski
i jej obywateli. Stąd rodzi się konieczność docierania do ludzi tak
się zachowujących, modlenie się za nich. Odpowiedzialność za

Być sobą
wytworzenie właściwego zespołu upodobań, dążności,
przekonań ponosi też rodzina i szkoła. Najważniejsze
jest, aby wartość, jaką stanowi Rzeczpospolita, przekazać dalszym pokoleniom.
Kiedy ks. biskup Dydycz zakończył swoją wypowiedź,
przyszedł czas zadawania pytań i dyskursu z uczestnikami spotkania. Ksiądz biskup Ryszard Karpiński odwołał się do poczucia humoru przedmówcy i przywołał kilka sytuacji ze swojego posługiwania, które same
w sobie mogą stanowić anegdotę. Pan M. Skowronek,
z Legionu Maryi parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej,
przypominając postać Anatola Kaszczuka, nawiązał do
Różańca. Ksiądz biskup Dydycz podkreślił, że ta modlitwa daje człowiekowi szansę na odkrywanie wartości
osobowych – odmawianie tekstów na pamięć pozwala
myśleć o wydarzeniach łączących z Matką Bożą, z Chrystusem, Trójcą Przenajświętszą. Zauważył, że bardzo
bogata w treści jest też Droga krzyżowa. Pani Krystyna
Wawrysz, dawna uczennica z Białej Podlaskiej i organistka z kościoła pw. św. Antoniego, podniosła sprawę
ekumenizmu z prawosławiem w kontekście bolesnych
doświadczeń obywateli ze wschodnich terenów Polski.
Ksiądz biskup Dydycz przywołał uwarunkowania historyczne tych wielkich rozdźwięków, związane z polityką władz
carskich na tamtych terenach. Poinformował, że w dzisiejszych
czasach relacje z prawosławnymi osobami w diecezji drohiczyńskiej nie są złe, gorsze są z tymi, którymi steruje ościenne mocarstwo. Wskazał na przykłady bliskości historycznej prawosławnych
i katolików. Dominikanin, o. Andrzej Potocki, podziękował dostojnemu Autorowi za jego kaznodziejstwo w kontekście wiary,
Kościoła, Ojczyzny i społeczeństwa.
Na zakończenie spotkania p. Marcin Walczak podkreślił, iż homilie ks. biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza to swoisty fenomen
literacko-kaznodziejski, który pokazuje, jak o trudnych sprawach
społecznych można i trzeba mówić z ambony. Wyraził wdzięczność Autorowi i wszystkim, którzy przyczynili się do wydania

Fragmenty homilii:

»»Maryja ciągle jest w drodze. Jej drogi

prowadzą do licznych sanktuariów […].
Matka Boża wykorzystuje też wszelkie
ścieżki prowadzące do ludzkich serc.
Przybywa z łaską, z pośrednictwem
i pociechą. I tak od czasu swoich narodzin wciąż pragnie nas podnosić na
duchu, a zwłaszcza błogosławić, jak to
może czynić tylko najświętsza z matek.
Błogosławi wszystkim i wszystkiemu.
Nie zapominajmy, Ona cieszy się przecież wszystkimi tytułami.
(Skępe, 8.09. 2015 r.)

»»Najważniejsze jest jednak to, abyśmy

nie zlekceważyli Męki Syna i Matki. […]
Mając zaś w Maryi duchową pomoc,
starajmy się z jak najlepszymi skutkami bronić się przed jakimkolwiek
złem. Jednocześnie przemieniajmy ten
świat – nasz świat – uczciwością, sumiennością, prawdą, a zwłaszcza mi-

tego dzieła. Podziękował uczestnikom spotkania, którzy potem
mogli otrzymać osobistą dedykację Księdza Biskupa w książce
Być sobą. Istniała bowiem możliwość nabycia tej publikacji na
stoisku księgarskim wydawnictwa JUT, którego ofertę prezentował p. prezes Henryk Wyrostkiewicz i p. Marianna Paluch. Ksiądz
Biskup napisał też dedykację dla parafian, czytelników i redakcji
„Zwiastuna” – pisma, które czyta od lat.
Opracowanie:
Anna Guzowska-Boreczek, Agata Kornacka
Zdjęcie: Małgorzata Grzenia

łością do wszystkich: do rodziny, do
Kościoła i Polski. Cóż mamy bardziej
wartościowego? Na kogo więcej możemy liczyć? Z odwagą przemieniajmy
oblicze tej ziemi, naszej ziemi, zawsze
na lepsze, bliskie prawdzie i rzetelności. Z tego też względu starajmy się być
uczulonymi na wszystko, co jest dobre
i przyzwoite. […] Uczmy się od Matki
Bożej wrażliwości na wszelkie dobro,
na każdy miłosierny uczynek. Nie zamykajmy oczu, gdy ktoś upada. Nie zatykajmy uszu, gdy ktoś woła pomocy.
(Gielniów-Stefanów, 18.09.2016 r.)

»»Wyraźnie widać, że naszej Ojczyźnie

potrzebna jest naprawa, powrót do
uczciwości, odrodzenie życia religijnego, sumienne i konsekwentne korzystanie z sakramentów świętych, ale
tez i pielgrzymowanie do Matki Bożej.
Potrzebujemy innego wzoru człowieka aniżeli ten, który dociera do nas
ze współczesnych mediów. Potrzebne

Tekst publikacji nieautoryzowany, powstał
na podstawie notatek ze spotkania.

są nowe media, wolne od handlowania moralnością, a bardzo często także i ludzką godnością i życiem. […]
Tak często zamykamy się w sobie. Nie
uczestniczymy w życiu publicznym, nie
staramy się brać udziału w wyborach.
Nie zabiegamy o to, aby dobrze przyglądać się tym, którzy chcą rządzić.
(Bartoszyce, 26.08.2015 r.)

»»Wypada bowiem pamiętać o dawnych

czasach, o ludziach i owocach ich prac,
jak i o ich miłości do tej samej Ojczyzny.
Trzeba pokłonić się prochom poprzedników. Należy oddać cześć naszym bohaterom narodowym, znanym z bitewnych pól, jak i kulturowych dokonań.
Nie można zapominać o ludziach więzionych w łagrach i syberyjskich tajgach. Przed naszymi oczyma przesuwają się również postacie kapłanów
i zakonników, na zawsze wiernych
swojemu Narodowi i Kościołowi.
(Bielsk Podlaski, 23.10.2016 r.)
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EKSTREMALNIE
10 marca br. ponad 2,5 tys. osób w Lublinie uczestniczyło
w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej. Ekstremalnej, bo
trzeba było pokonać trasę ok. 40 km w nocy, samotnie,
w ciszy…, by spotkać się z Bogiem. „Ekstremalna Droga
Krzyżowa – jak piszą organizatorzy – to prawdziwe
ćwiczenie duchowe, po którym człowiek może zostać
rzeczywiście przemieniony. Musi boleć, byś opuścił
swoją strefę komfortu i powiedział Bogu: jestem tutaj
nie dlatego, że masz coś dla mnie zrobić, ale dlatego, bo
chcę się z Tobą spotkać. To droga do nowego życia”.

To była moja trzecia Ekstremalna Droga Krzyżowa z Lublina

do Wąwolnicy. Trzeci raz znowu wyruszyłam tym samym szlakiem,
który co roku postrzegam inaczej. Towarzyszą mi inne emocje, intencje, ludzie, z którymi idę. Mam jeden cel, dotrzeć mimo wszystko,
bo wierzę, że ta droga będzie przełomem w życiu ludzi, za których
się modlę. Wszystko jest tak jak zwykle, Msza z biskupem, bardzo
dużo ludzi, błogosławieństwo na drogę i ruszamy. Idzie się dobrze,
bo to dopiero początek. Widzę miny wielu ludzi, którzy patrzą na
nas z pogardą, ale to normalne. W tym roku rozważania wyjątkowo do mnie nie trafiają, mimo że byłam u spowiedzi. Myślami jestem gdzie indziej. Idzie się coraz ciężej, ale nie rezygnuję, bo to
ma sens, gdyż w nieobecności Boga, można zobaczyć Jego bliskość.
Odmawiam różaniec. Do Motycza dochodzimy jako jedni z ostatnich, ale za długo tam jesteśmy, bo mięśnie nam zastygły, bolą
nogi i ścięgna. Jeszcze długa droga przed nami. Błoto, zboczenie
z trasy i dodatkowe kilometry, ale to jeszcze nic. Kilometry dłużą
się coraz bardziej, robimy dłuższe postoje, idziemy coraz wolniej,
mając nadzieję, że to końcówka, ale zostało jeszcze minimum 20
km. Stopy zatrzymują się w błocie, musisz utrzymać równowagę.
Podchodzi do nas kot, zwykłe stworzenie, a jednak myślisz sobie,
że to znak od Pana Jezusa, że z nami idzie. X stacja, jesteś głodny,
jest już widno. Podbiega piesek, skacze i próbuje zabrać ci drożdżówkę, mimo że to jest twoje śniadanie, musisz się z nim podzielić,
bo nie odejdzie. Robię to, a on przez chwilę nam towarzyszy. Już
od dawna idziemy na resztkach sił, została końcówka. Dochodzimy na godzinę 10, mimo że zwykle była to godzina 6. Wchodzimy
do bazyliki, mówimy, że za rok już nie idziemy na EDK. Jednak
po powrocie do domu myślimy już o następnej drodze i dzielimy
się przeżyciami.
Agnieszka Machoń

W tegorocznej EDK wybraliśmy trasę niebieską – wzdłuż Bystrzycy i dookoła Zalewu Zemborzyckiego. Pomysł ruszenia w dro8

gę nocą był bardzo pociągający. Widok zamarzniętego zalewu,
odbijającego w mroku blade światło gwiazd, ciemny las, błyskające wśród drzew pojedyncze światełka latarek, momentami gęsto
padający śnieg – to wszystko w nocnej ciszy sprawiało baśniowe
wrażenie. Przeżycie drogi krzyżowej w takich okolicznościach to
zupełnie inna jakość.
Po drugiej stronie zalewu późna pora i spadająca temperatura
coraz bardziej dawały się we znaki. Dobrze, że można było napić
się herbaty w dwóch mijanych po drodze kościołach. Do domu
wróciliśmy nad ranem, bardzo zmęczeni. Ale są rzeczy, dla których warto się zmęczyć, zmarznąć i nie dospać.
Ewa i Andrzej Bojaczuk

Droga do pokochania własnego krzyża – tak mogę określić

Ekstremalną Drogę Krzyżową. Dlaczego poszłam na EDK? Bo „zareklamowała” mi ją koleżanka, mówiąc, że warto. I to słowo „warto” wystarczyło, żebym ja, osoba antysportowa, bez przygotowania
fizycznego, podjęła decyzję – IDĘ. Właśnie ta decyzja, deklaracja
w sercu, by wyruszyć na EDK dała mi ogromną siłę wewnętrzną
i motywację, by pomimo braku kondycji iść.
Msza święta w katedrze, odbiór pakietu pielgrzyma, ruszamy. I… aplikacja w telefonie nie działa, bo pokazuje, że jesteśmy w Afryce. Trzeba polegać na innych, co nie wydaje się trudne, wszak w tej grupie idzie ponad 300 osób. Mój wybór padł
na czerwony szlak kardynała Stefana Wyszyńskiego, 46 km do
Wąwolnicy. W mieście idziemy grupą razem, idzie masę osób.
Im dalej od Lublina, tym… dziwniej. Noc, ciemno, żadna z tras
nie jest mi znana. Idziemy jeszcze w większości drogami asfaltowymi, ale powoli zaczynają się szlaki w lesie i po drogach polnych. Śliskie błoto, ciężko utrzymać równowagę, w tle słychać
kroki innych, majaczą czołówki. W ciemności pokonujemy trasę. Moment niepewności, bo poszliśmy za daleko i dochodzimy
do innej, chyba żółtej, grupy i musimy zawracać. Za mną pierwsze stacje, pierwsze odmówione dziesiątki różańca i ogromna
radość w sercu, że idę, że tu jestem i że z każdym krokiem mogę
dziękować za synka. Synka, który jest autystyczny, ale który powoli, powoli otwiera się na relacje rodzinne i społeczne (miejmy
nadzieję, że na stałe), porzucając swój bezpieczny wyalienowany autystyczny świat.
W tym czasie zaczyna kropić deszcz, robi się chłodniej. Kolejne odmówione modlitwy, kolejne chwile z Bogiem, kolejne stacje
drogi krzyżowej. Coraz ciężej w błocie utrzymać równowagę. Idę
z kijem. Jest mi łatwiej, pewniej, może nawet lżej. Dochodzimy do
Motycza, a tam pod kościołem ludzie z kawą, z herbatą, z kanap-
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kami. Uśmiechy na twarzach, ciepłe słowa i radość tych, którzy są
tam całymi rodzinami, aby wesprzeć pielgrzymów.
Ruszamy dalej, kolejne kroki, kolejne stacje drogi krzyżowej,
kolejne dziesiątki różańca i każdy kolejny krok dziękczynienia.
Dziękczynienia między innymi za słowa „kocham Cię, mamusiu”,
za słowa, które w momencie diagnozy mogły być tylko marzeniem,
bo dzieci autystyczne nie czują potrzeby wyrażania uczuć.
Zaczyna chwytać przymrozek, asfalt jest już bardzo śliski, niestety, nie jest wystarczająco zimno, żeby zamarzło błoto. Więc
nadal, ślizgając się i brnąc w błocie, docieramy do Wojciechowa.
Na poprzedniej stacji za nami pozostało bardzo dużo osób. Teraz
w Wojciechowie nie ma nikogo z tyłu. Trzeba się trzymać tych, którzy idą przed nami. Umysł podpowiada, że z Wojciechowa to już
nie tak daleko do Wąwolnicy. Jednak, w moim przypadku, to był
prawdziwy początek EDK. Stopy zaczynają dokuczać, pojawiają
się pęcherze i ból. Mam jednak świadomość, że migocące przede
mną światełka czołówek, to coś, czego nie mogę stracić z pola widzenia, bo za mną nie ma już nikogo. Ta duża grupa osób, która
była na poprzednich stacjach, nie istnieje. Nikogo za mną nie ma.
Jeśli mam dojść, to te migocące światełka innych pielgrzymów są
moimi drogowskazami.
Reszta drogi jest praktycznie w lesie. Każdy krok jest już stawiany z ogromnym bólem, stopy niemiłosiernie dokuczają. Pielgrzymi
powoli wygaszają czołówki. Budzi się dzień. Wschodzi słońce, nad
rzeką, w lesie urocze mgły. Czuje się w powietrzu piękno marcowego poranka. Idziemy dalej.
W Starym Gaju moment krytyczny. Siadam na pniu i zdejmuję
buty, żeby przemienić skarpety dołem do góry. Stopy mam biało-sine, mokre od płynu z popękanych pęcherzy, pokryte kolejnymi pęcherzami. Nagle starszy pan, podchodzi i pyta, czy ze mną
wszystko dobrze, proponuje energetyka. To niesamowite, że przy
tak ogromnym zmęczeniu, ten człowiek dostrzega to, że ze mną nie
najlepiej, że pochyla się, aby mi pomóc. Siły mam, ale stopy bardzo
doskwierają, jednak wstaję i idę dalej. Robienie kolejnych kroków
jest coraz trudniejsze, ale słyszę w głowie: odmawiaj różaniec. Nie
jestem w stanie już iść bez kija, więc z kijem w jednej ręce z różańcem w drugiej, z pomocą Maryi w sercu idę dalej. Przebiega stado
jelonków w promieniach porannego słońca. Robi się cieplej i jakby
topnieje serce. Pojawiają się łzy, ale to nie łzy bólu, tylko radości
i wdzięczności, że mogę iść dalej i że mam za co Bogu dziękować.
Dochodzę do rozwidlenia, gdzie z jednej strony jest droga asfaltowa, z drugiej polna. Pytam trójki pielgrzymów, która droga jest
kontynuacją czerwonego szlaku. I okazuje się, że dalej idziemy
w pola. Asfaltowa droga prowadzi bezpośrednio do Wąwolnicy,
omijając Kębło. Pokusa, żeby w nią skręcić jest dość duża, ale chcę
wytrwać do końca. Idę wyznaczonym szlakiem. Teraz w oddali za
mną widzę pozostałych wędrowców, jak pionki na planszy do gry,
są porozrzucani na szlaku. I w bólu dochodzę do Kębła. Padam na
kolana przy kolejnej stacji drogi krzyżowej i, o dziwo, przyjemnością jest klęczenie, o dziwo mniej bolą stopy. Ale wstaję i idę dalej.
Mam pewność, że już nie potrzebuję pozostałych pielgrzymów jako drogowskazu, że idąc nawet noga za nogą, dotrę do Wąwolnicy.
Odmawiam ostatni podczas tej drogi krzyżowej różaniec. Widać
już bazylikę w Wąwolnicy. Mijają mnie inni pielgrzymi. Wyprze-

dza mnie mężczyzna z laską pielgrzyma, z przywiązaną muszlą św.
Jakuba z Santiago de Compostela, mijają mnie samotni wędrowcy, mijają małżonkowie, i... mija mnie ten sam mężczyzna, który
w lesie ofiarował mi pomoc. Tym razem mówi: „I doszła Pani! Tylko kij 10 cm krótszy”. I w końcu faktycznie dochodzę. Dziękuję za
ten trud, za syna, za to, że nauczył mnie, co jest w życiu naprawdę
ważne. Za męża, który mnie wspierał i to dzięki niemu poszłam.
Dziękuję za te wszystkie osoby, które Pan postawił na mojej drodze.
Każdy pyta, czy czuje się satysfakcję po przebytej EDK. Nie. Czuje się coś zupełnie innego. Czuje się spokój i radość serca. EDK to
nie jest sprawdzian sił, to nie próba, czy dasz radę. To coś znacznie ważniejszego. To poczucie, że z Bogiem zawsze dasz radę. Dasz
radę na każdym kolejnym etapie swojego życia. Przy trzydziestej,
czterdziestej, setnej i każdej kolejnej stacji swojego życia.
Byłam nieświadoma, jak ogromnym wysiłkiem jest EDK i jak
niewyobrażalny ból fizyczny czuje się po jej zakończeniu, ale też
nie wyobrażałam sobie, co dzieje się w sercu po tej wspólnej Bożej Drodze. Dzięki niej czuje się, że każdy krok, każdy kamyk pod
stopami, każde zachwianie się, każda utrata równowagi przybliżają do tego, by bardziej pokochać swój własny codzienny krzyż.
23 marca ruszają kolejne EDK, tym razem w regionie, poza
Lublinem. Myślę, że to szansa na następną drogę, drogę, która
po raz kolejny jest zawierzeniem Bogu. Jest przyjęciem Jego planu, na nasze wspólne Boże życie. Życie rodzin dotkniętych autyzmem to każdego dnia ekstremalna droga, ale to też Boża Droga
naszego życia.
Jeśli masz w sobie chociaż minimalne pragnienie, żeby iść, to
zrób to. Nie wahaj się. EDK nikogo nie pozostawia takim samym.
Ona zmienia serce i pozbawiając Cię sił fizycznych, daje siły duchowe. Bycie uczestnikiem EDK to nieopisana łaska.
mama

Na udział w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej namówiła

mnie koleżanka z klasy. To była moja pierwsza EDK. Na początku
trasy myślałam tylko o tym, aby przejść jak największą część drogi,
choć miałam w sercu ogromne pragnienie dojścia do Wąwolnicy.
W połowie trasy odczuwałam już duży ból w nogach, ale wiedziałam
że mam wiele intencji, które noszę w sercu. Przy wsparciu przyjaciół dotarłam do celu – Wąwolnicy. Choć odczuwałam ogromne zmęczenie, to i tak górę wzięła radość, ponieważ miałam świadomość, że pokonałam swoje słabości i granice. Po odpoczynku
w domu zaczęłam dziwnie się czuć – tak inaczej. Poczułam wielką
radość i spokój, o który tak bardzo się modliłam. Wiem, że to nie
są i nie będą jedyne skutki Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Warto
czasami rzucić wszystko (nawet przed maturą :D ), pójść za głosem serca i zaufać Jezusowi, który ma dla nas plan, a my mamy
go tylko realizować. Dzięki EDK miałam możliwość przemyślenia
pewnych trudnych chwil, a dzięki Panu zaczęłam dostrzegać ich
plusy. Już teraz wiem, że za rok też pójdę na EDK.
Anna Skolimowska
Zebrała: Małgorzata Grzenia
Zdjęcia: Emil Zięba
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Kochane
dzieciaki

Drzewo Życia
Tekst: Małgorzata Brzozowska
Ilustracje: Maria Bojaczuk

– Tato, nic z tego nie rozumiem! To
jest niemożliwe! głupie! bez sensu! – Jacek walnął książką o biurko.
– Jacku, o co chodzi? co jest głupie?
niemożliwe? Nie złość się, tylko powiedz,
o co chodzi – tata ze zdziwieniem patrzył
na spokojnego zwykle chłopca.
– No, o to drzewo życia. Ksiądz na rekolekcjach coś tam o nim mówił! A niektórzy
kiwali tylko głowami, jakby coś wiedzieli!
A ja nic nie wiem!
– Usiądź, opowiem ci o najważniejszym
drzewie na ziemi. Zastanów się, co wynika
z nazwy „drzewo życia”?
– Oj, nie wiem… chyba to, że jak jest
drzewem, to ma korzenie, mocny pień,
a na górze koronę. I że stoi.
– A skąd się wzięło?
– Czy ja wiem… chyba urosło.
– Właśnie. Posłuchaj:
O pierwszych rodzicach, Adamie i Ewie,
słyszałeś. Wiesz, że obrazili Pana Boga, bo
łamiąc Jego zakaz, zerwali owoc z drzewa
wiadomości dobrego i złego. Zostali za to
wypędzeni z raju. Odtąd ludzie cierpieli,
chorowali i nie mogli wejść do nieba.
Stara legenda chrześcijańska mówi, że
kiedy Adam miał już 932 lata, zachorował
śmiertelnie i posłał swego syna Seta, aby
uprosił oliwy miłosierdzia od Archanioła
pilnującego wrót do raju. Set wyruszył i po
śladach Adama i Ewy trafił do raju. Poprosił Archanioła o oliwę miłosierdzia. Archanioł kazał Setowi trzy razy popatrzeć na raj.
Set spojrzał pierwszy raz i zobaczył wodę,
z której wypływały cztery rzeki, a nad nią
wyschnięte drzewo. Kiedy popatrzył drugi
raz, na drzewie był wielki wąż. Oplatał je.
Za trzecim razem drzewo wznosiło się już
bardzo wysoko, do samego nieba. U wierzchołka drzewa było niemowlę, korzenie
drzewa zaś sięgały aż do piekieł. W ten
sposób, Jacku, drzewo życia znajdowało
się w centrum świata, przechodziło też
przez niebo i piekło.
– To Set był bardzo mądry, jeżeli to
wszystko rozumiał… – westchnął Jacek.
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– Nie aż tak, to Archanioł mu to wszystko wytłumaczył i zapowiedział, że przyjdzie
Zbawiciel, który odkupi świat. Potem dał
Setowi trzy ziarna owocu z drzewa, którego to owocu skosztowali Adam i Ewa. Kazał mu położyć te ziarna na języku Adama,
który po trzech dniach umrze.
Set wziął ziarna i wrócił do ojca. Adam
wysłuchał opowiadania syna i roześmiał
się pierwszy raz od czasu, kiedy zostali
wraz z Ewą wypędzeni z raju, bo wreszcie
zrozumiał, że ludzkość będzie zbawiona.
Po śmierci Adama z ziaren położonych na
jego języku przez Seta wyrosły trzy małe
drzewka. Mijały wieki. Mojżesz, który znał
pochodzenie tych drzewek, przesadził je na
górę Tabor lub Horeb i tam drzewa rosły
przez tysiąc lat, aż prorokowi Dawidowi Bóg
kazał przenieść je do Jerozolimy. Po wielu, wielu latach te trzy drzewa złączyły się,
to znaczy zrosły, w jedno wielkie drzewo.

Zrobiono z niego krzyż, na którym został
ukrzyżowany Pan Jezus. Mówią, że było to
w centrum świata tam, gdzie został stworzony i pochowany Adam, a krew ukrzyżowanego Pana Jezusa spadła na czaszkę
Adama i w ten sposób został on ochrzczony i odkupiony. (Por: Eliade Mircea, 1993,
Traktat o historii religii, Łódź: Wydawnictwo OPUS 1993, 283–284).
– Czy tak było rzeczywiście, tato?
– To legenda, Jacku, raczej nie opis
prawdziwych wydarzeń. Ale mówi się, że
krzyż to drzewo życia, które swymi korzeniami sięga piekła, jego szczyt jest przy
tronie Boga, a jego gałęzie (czyli ramiona)
obejmują świat.
– Ale dlaczego drzewo życia?
– Bo krzyż jest znakiem naszego odkupienia przez Pana Jezusa, życia wiecznego.…
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Święci polskiego tysiąclecia cz. 15
ŚWIĘTY ANDRZEJ BOBOLA
O jego dzieciństwie i młodości jest niewiele
pewnych informacji.
Urodził się prawdopodobnie 30 listopada 1591 (data jego urodzenia jest podawana różnie – między sierpniem a grudniem
1591 roku) w Strachocinie koło Sanoka,
w katolickiej szlacheckiej rodzinie. Trudno wskazać z imienia jego rodziców, mimo
że ród był znany i szanowany w Rzeczypospolitej. Nauki pobierał w kolegiach jezuickich, najpierw w Braniewie (od 1606),
później w Wilnie. W tych szkołach zdobył
sztukę wymowy i świetną znajomość języka greckiego. W 1611 roku w Wilnie wstąpił do zakonu jezuitów, a po dwóch latach
nowicjatu złożył w 1613 roku śluby proste.
W latach 1613−1616 studiował filozofię na
Akademii Wileńskiej. Jako kleryk został
przeznaczony do pracy pedagogicznej w kolegiach w Braniewie i w Pułtusku. Powrócił
na Akademię Wileńską, aby kontynuować
studia teologiczne i 12 marca 1622 roku
przyjął święcenia kapłańskie. Był potem nauczycielem młodzieży w Braniewie, Pułtusku
i Nieświeżu oraz duszpasterzem w Wilnie,
Bobrujsku, Płocku, Warszawie i Łomży.
W latach 1623−1624 był rektorem kościoła,
kaznodzieją, spowiednikiem, misjonarzem
ludowym i prefektem bursy dla ubogiej młodzieży w Nieświeżu. Jako misjonarz Andrzej
obchodził zaniedbane wioski, chrzcił, łączył sakramentem pary małżeńskie, wielu
grzeszników skłonił do spowiedzi, nawracał prawosławnych. W latach 1624−1630
kierował Sodalicją Mariańską mieszczan,
prowadził konferencje z Pisma Świętego
i dogmatyki. Wreszcie został mianowany
rektorem kościoła w Wilnie. Ponieważ miał
– jak mówiono – „trudny charakter” (tzn.
trudno mu było znieść zakazy milczenia,
był uparty, skłonny do gniewu, niecierpliwy, porywczy i nieopanowany), dopiero
w 1630 roku (13 lat od pierwszej profesji)
złożył ostateczne śluby zakonne. W latach
1630−1633 był przełożonym domu zakonnego w Bobrujsku, potem przebywał w Połocku i tu pełnił funkcję moderatora Sodalicji Mariańskiej (1633−1635). W 1636 roku
był kaznodzieją w Warszawie. W roku 1637
pracował ponownie w Połocku jako kaznodzieja i dyrektor studiów młodzieży. W latach 1638−1642 był kaznodzieją w Łomży
oraz dyrektorem w tamtejszej szkole kolegiackiej. W latach 1642−1643 znowu pełnił
funkcję moderatora Sodalicji Mariańskiej
i kaznodziei w Wilnie. Podobne obowiązki pełnił później w Pińsku (1643−1646)
i w Wilnie (1646−1652).
W roku 1652 powrócił do Pińska, był
tam kaznodzieją, a równocześnie misjonarzem. Był nawet nazywany „apostołem

Pińszczyzny i Polesia”. Pod wpływem jego
kazań wielu prawosławnych przeszło na
katolicyzm. Żarliwie głosił kazania i spowiadał, nawet otrzymał przydomek „łowca
dusz – duszochwat”.

Jak podkreślają w swoich opiniach przełożeni o. Andrzeja Boboli, mimo wszystkich
swych wad pracował nad sobą, miał umiejętność obcowania z ludźmi i był bardzo dobrym kaznodzieją. Ta praca nad sobą doprowadziła go do takiej doskonałości, że pod
koniec jego życia mówiono, że jest święty.
W latach 1648−1657 Pińsk, który był
miastem pogranicza Białorusi, kilkakrotnie przechodził z rąk polskich w ukraińskie
i z powrotem. Nienawiść do katolików i jezuitów była wielka wśród prawosławnych.
Dnia 15 maja inny jezuita, o. Maffon, został ujęty w Horodcu i na miejscu poniósł
śmierć męczeńską.
Andrzej Bobola schronił się w Janowie,
około 30 kilometrów od Pińska. Stamtąd
udał się do wsi Peredił. 16 maja do Janowa wpadły oddziały i zaczęły mordować
Polaków i Żydów. Wypytywano, gdzie jest
o. Andrzej. Na wiadomość, że jest w Peredilu, wzięli ze sobą jako przewodnika
Jakuba Czetwerynkę. Andrzej na prośbę
mieszkańców wsi, którzy dowiedzieli się, że
jest poszukiwany, chciał użyczonym wozem
ratować się ucieczką. Kiedy dojeżdżali do
wsi Mogilno, napotkali oddział żołnierzy.
Z Andrzeja zdarto suknię kapłańską, bito
go okrutnie, przywiązano do słupa, nałożono mu na głowę koronę wierzbową (na wzór

korony Chrystusowej), a ponieważ wciąż
nie chciał się wyrzec wiary, wybito mu zęby, wyrwano paznokcie, potem ciągnięto za
koniem. Kiedy na kolejne pytanie: „Jesteś ty
ksiądz?” padła odpowiedź „Tak, moja wiara
prowadzi do zbawienia. Nawróćcie
się” zaczęto przypalać go ogniem,
wycinano mu skórę w kształcie ornatu, odcięto mu nos, wargi, uszy,
wykłuto jedno oko, a skoro wciąż
wzywał Jezusa, wyrwano mu i język. Potem powieszono go twarzą
do dołu. Uderzeniem szabli w głowę dowódca zakończył nieludzkie
męczarnie Andrzeja Boboli dnia
16 maja 1657 roku.
Po wycofaniu się Kozaków
z miasta ciało o. Andrzeja Boboli przeniesiono do miejscowego
kościoła, a potem pochowano
w Pińsku, w podziemiach klasztoru, a w końcu – zapomniano
o nim. 16 kwietnia 1702 roku ukazał się rektorowi kolegium pijarów
i wskazał swój grób. Jego ciało
odnaleziono w pełni zachowane,
mimo że leżało w wilgotnej ziemi
przez ponad 40 lat.
Od 1712 roku rozpoczęto starania o beatyfikację, ale przerwały
je wojny i rozbiory. W 1819 roku
o. Andrzej Bobola ukazał się jednemu z dominikanów i przepowiedział wskrzeszenie Polski i to, że zostanie
jej patronem.
Został beatyfikowany 30 października
1853 roku. W roku 1820 jezuici zostali usunięci z Rosji, a opiekę nad ciałem Świętego
objęli pijarzy (1820−1830). Później jego
relikwie przeniesiono do kościoła dominikanów. W końcu, po wydaleniu z Rosji
dominikanów (1864), przejęli straż nad
kościołem i relikwiami kapłani diecezjalni.
W 1917 roku przy udziale metropolity mohylewskiego Edwarda von Roppa dokonano
przełożenia relikwii. Po wybuchu rewolucji w roku 1922, ciało Świętego przeniesiono do Moskwy do muzeum medycznego.
W roku 1923 rząd rewolucyjny na prośbę
Stolicy Apostolskiej zwrócił śmiertelne
szczątki bł. Andrzeja. Przewieziono je do
Watykanu. 17 kwietnia 1938 roku papież
Pius XI dokonał uroczystej kanonizacji
bł. Andrzeja. Dopiero w roku 1938 relikwie św. Andrzeja zostały uroczyście przewiezione do Polski.
W kwietniu 2002 r. watykańska Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, przychylając się do prośby Prymasa Polski kard. Józefa Glempa, nadała
św. Andrzejowi Boboli tytuł drugorzędnego
patrona Polski.
Małgorzata Brzozowska
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· FOTOGALERIA · FOTOGALERIA ·

3 III SAKRAMENT BIERZMOWANIA FOT. DARIUSZ GUZ

18 II SPOTKANIE AUTORSKIE Z KS. ARKADIUSZEM PAŚNIKIEM
FOT. JUSTYNA JAROSIŃSKA

3 III POŻEGNANIE KOPII KRZYŻA TRYBUNALSKIEGO FOT. DARIUSZ GUZ

18 III WYSTAWA ZDJĘĆ ROBERTA PRANAGALA
FOT. EMIL ZIĘBA

18 III KONCERT „WITAJ, CIERNIOWA KORONO” FOT. EMIL ZIĘBA

II-III REMONTY W KOŚCIELE FOT. EMIL ZIĘBA

